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I
eberapa hari menjelang Ramadan 

. semua masjid berbenah. Tidak 
sebatas berbenah secara fisik 

saja, nam un juga mem buat rencana 
kegiatan di saat bulan Ramadan, seperti 
membuat jadwal penceramah, membuat 
jadwal takjil, mengorganisir buka 
bersama, mengorganisir penerimaan 
zakat sekaligus menyebarkan zakat, 
hingga pada mengurus penyelanggaraan 
salat idulfitri. Kesibukan seperti itu tidak 
hanya di bulan Ramadan sebenarnya, 
juga terjadi saat penyelenggaraan 
lebaran kurban. Rutinitas kegiatan 
ini jelas m em butuhkan SDM yang 
terorganisir baik, berpengalaman dan 
profesional.

Kegiatan yang telah dijelaskan di 
atas menjadikan masjid tidak hanya
sebagai pusat keagamaan, nam un 
sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial. 
Menariknya masjid sebagai bagian 
dari pusat kegiatan sosial berkorelasi 
langsung pada ibadah, khususnya pada 
pengolahan zakat atau penyembelihan 
hewan kurban. Namun selama ini 
konteks kegiatan sosial di sebagian 
masjid atau musala cenderung hanya 
dianggap sebagai rutinitas biasa setiap 
tahun, tidak dikembangkan sebagai 
kegiatan sosial ibadah yang sangat 
potensial menjadi kegiatan yang besar 
dengan nilai kemanfaatnya yang lebih 
luas kepada masyarakat.

Ada sebuah artikel penelitian yang 
m enarik berjudul Erupsi Vulkanik, 
Gempa bumi dan Islam  yang ditulis 
oleh Schester, Duncan dan Dhanhani 
tahun 2013. Tiga peneliti Inggris ini 
mencoba m enghubungkan antara 
peran Islam dan kebencanaan. Mereka 
menjelaskan bahwa peran Islam dalam 
kebencanaan ternyata cukup besar, 
terlebih di negara dengan mayoritas 
Islam. Peran Islam dalam bencana 
yakni dengan memanfaatkan aset 
warga muslim  serta ibadah warga 
m uslim  yang menjadi bagian dari 
penanganan bencana. Sebagai gambaran 
jika bencana terjadi (banjir, erupsi, 
gempa bumi) masjid bisa menjadi 
tempat mengungsi warga. Dalam konteks 
ibadah, zakat, sadaqah dan infaq bisa 
dim anfaatkan menjadi bagian dari 
penanganan bencana alam m aupun 
kemanusiaan (terkait bencana perang, 
kelaparan, kekeringan, banjir, erupsi 
m aupun gempa bum i). Pada hal ini 
potensi Islam bisa menjadi sangat kuat

melalui pendekatan masjid sebagai 
medium  solusi masalah sosial.

Pertanyaannya, apakah sumberdaya 
m anusia penggerak masjid sudah 
memadai? M enurut saya melalui 
kegiatan Ramadan yang sibuk dan 
melelahkan dan m am pu dikerjakan 
dengan baik dan dikerjakan setiap 
tahun, maka ini menjadi modal dasar 
dalam m em bangun SDM masjid ke 
depan. Masjid tidak lagi hanya sebagai 
rumah spiritual semata, nam un lebih 
dari itu masjid sebagai bagian dari 
peran sosial dalam menyelesaikan 
permasalahan sosial secara lokal, regional 
m aupun global. W alaupun masjid 
dengan konsep seperti yang dijelaskan 
di atas sudah cukup banyak, virus 
ini harus terus diupayakan menyebar 
ke seluruh masjid di Indonesia dan 
menjadi tren yang menarik.

Langkah paling urgen dan penting 
dalam pemberdayaan masyarakat masjid 
adalah m em bangun SDM masjid 
sensitif bencana. SDM masjid dilatih 
m enjadi tim  siaga bencana, yakni 
melalui edukasi manajemen bencana 
berbasis keislaman, memanfaatkan 
potensi masjid sebagai bagian dari 
penanggulangan bencana. Lalu 
bagaim ana penerapannya secara 
teknis? Ini menjadi tanggung jawab 
bersam a untuk  mengkajinya.

Potensi Islam dalam  penanganan 
bencana cukup banyak, misalnya 
masjid sebagai ruang penanganan 
darurat bencana, sadaqah dan infak 
sebagai bagian bantuan bencana, 
masjid sebagai medium komunikasi 
informasi, serta hal lain yang bisa 
dim anfaatkan menjadi bagian dari 
penanganan bencana. Masjid pada 
akhirnya menjadi satelit kemanusiaan 
di wilayahnya. Dalam hal ini masjid 
mempunyai aset yang cukup siap.

Apakah masjid sebagai bagian dari 
sistem tanggap bencana adalah hal 
yang autopis? Saya rasa tidak, banyak 
bencana i  Indonesia maupun di luar 
negeri, masjid menjadi pos penanganan 
bencana, minimal sebagai medium  
informasi komunikasi terkait bencana. 
Mitigasi warga terkait Gunung Merapi 
misalnya, masjid menjadi bagian dari 
medium komunikasi bencana, minimal 
memberikan peringatan terkait bencana. 
Tidak hanya itu saja, ulama, kiai 
ataupun ustad bisa menjadi medium 
pendidikan literasi bencana melalui 
forum majelis taklim, kotbah Jumat, 
ataupun forum lainnya. Indonesia 
sebagai wilayah yang rawan bencana 
bisa menjadikan masjid sebagai bagian 
dari mitigasi bencana ataupun pada 
saat darurat bencana.

Perlu adanya keterlibatan pemerintah 
dalam membangun SDM masjid sebagai 
bagian dari sistem tanggap bencana 
nasional. Minimal memberikan pelatihan 
mitigasi bencana kepada para remaja 
masjid dan takm ir masjid, dengan 
ditambahkan semacam SOP tanggap 
darurat bencana, rekonstruksi dan 
rehabilitasi yang disesuaikan dengan 
lingkungan masjid.


